
 مراحل دریافت پروانه فعالیت سمن

 
نامه و ... در آدرس: تیپ، تفاهمد نیاز از جمله اساسنامهرمطالعه اسناد مو .1

/http://farhangi.whc.ir/news/view/73550 

 1البدل، نفر علی 2نفر هیات مدیره،  5) های ابالغینامهبر اساس آیین برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای مؤسس .2
 البدل(بازرس علی 1بازرس، 

  /PpATYy2https://bit.lyوزارت کشور به آدرس   ثبت درخواست تاسیس سمن از طریق تکمیل فرم تقاضانامه در پرتال .3
راهنمای تکمیل این فرم در پیوست  شود. ینفر در سامانه وارد م 9 ینام، موضوع، هدف و اسام) و دریافت کد پیگیری

  (موجود است.
از طریق  روز پس از ثبت تقاضا 1۰جهت اطالع از نتیجه درخواست تاسیس یک هفته تا  وزارت کشور مراجعه به پرتال .4

 یدرخواست ارائه شده در دفاتر امور اجتماع)در این مدت « مردم نهاد یپیگیری صدور پروانه تاسیس سازمانها»منوی 
 (شودیم یها بررس یاستاندار

 دییدر صوت تأ) تکمیل فرم مشخصات فردی موسسین و اساسنامه از طریق سایت در صورت تایید تقاضای تاسیس سمن .5
. کندیم افتیرا در یمشخصات فردکند و فرم یمردم نهاد مراجعه م یهاقسمت سازمان ،یسمن به استاندار ندهینما تقاضا

عودت داده  یبه استاندار لیو پس از تکم ردیگیالبدل و بازرسان قرار م یعلو  ینفر عضو اصل 9 اریو در اخت ریفرم تکث
 . و در صورت عدم تأیید با مشورت مرکز جویای علت عدم تأیید شود.(شودیم

های کشور)با ها و فرمانداریمردم نهاد از وزارت کشور یا استانداریمراجعه نماینده موسسین به اداره کل امور سازمانهای  .6
قطعه عکس، اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا ارائه  3جهت تحویل مدارک ) توجه به محدوده جغرافیای فعالیت سمن(

نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعالیت، کپی شناسنامه اعضاء، معرفی نامه نماینده هیات موسس  2معتبر برای  مدرک
به دریافت گواهی عدم سوء  نسبت 1۰+ سیافراد با مراجعه به دفاتر پل. با هماهنگی استانداری برای انجام تشریفات اداری

 (کنند.پیشینه اقدام می
. این مرحله تخصصیگانه )قوه قضائیه، اطالعات، ناجا،  4تشکیل پرونده در دبیر خانه هیات نظارت و انجام استعالمات  .7

آموختگان های دانشسمندرخواست کننده سمن نیست. استعالم تخصصی  توسط استانداری انجام خواهد شد و بر عهده
 (های خواهران است.نامه مرکز مدیریت حوزهطبق تفاهم

 این مرحله توسط استانداری انجام خواهد شد و بر عهده)ها و طرح پرونده تاسیس سمن در هیات نظارتاخذ پاسخ استعالم .8
 (درخواست کننده سمن نیست.

 معرفی سمن به ثبت شرکتها جهت ثبت شخصیت حقوقی .9
های این سایت به در پیوست )راهنمای تکمیل فرم https://irsherkat.ssaa.irها ورود اطالعات در سامانه ثبت شرکت .1۰

 در پیوست موجود است(
 هانامه، تقاضانامه( و امضاء و ارسال آن به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکتپرینت مدارک )اساس .11
 https://irsherkat.ssaa.irدرج بارکد پستی و اطالعات پست در سایت  .12
 های آن در سامانهتایید آگهی و پرداخت هزینه .13

 تحویل یک نسخه از روزنامه رسمی منتشر شده به استانداری  .14
 اسیس و فعالیت از سوی وزارت کشورصدور پروانه ت .15

http://farhangi.whc.ir/news/view/73550/
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 درخواست اولیه ثبت سمنراهنمای تکمیل پیوست یک: 

 
 

 راهنمای تکمیل عنوان فیلد

 رهپویان کوثر مدرسه علمیه + نام مدرسه + نام شهرستان پیشنهادی برای سازمان مردم نهاد * نام

 کانون * نام مختصر تشکل

 آموختگان منتخب جهت انجام امور ادارینام یکی از دانش * نام كامل نماينده هیات موسس در انجام تشريفات اداری

 امور فرهنگی * محور فعالیت

 ها و فرهنگ اسالمیترویج ارزش * حوزه فعالیت

 توسعه و تقویت فرهنگ دینی * موضوع پیشنهادی

 نیاز به تکمیل این فیلد نیست منابع درآمد

 استان خود را انتخاب نمایید * محدوده جغرافیايي فعالیت تشکل

 استانداری را انتخاب نمایید * مرجع رسیدگي به درخواست خود را تعیین كنید

 نیاز به تکمیل این فیلد نیست محدوده فعالیت تشکل فرا استاني نام استانهای

 مجمع عمومی اعضا * نحوه اداره ساختار سازماني

. تالش در جهت ترویج و تعمیق فرهنگ دینی اسالمی در سطح 1 * هدف

 جامعه و خانواده

 ایرانی –. کمک به ترویج سبک زندگی اسالمی 2

اجتماعی با استفاده از . کمک به کاهش مشکالت و آسیب های 3

 ظرفیت های فرهنگی و دینی

. استفاده از ظرفیت کانون جهت ساماندهی، ارتقا و حمایت از 1 * شیوه اجرا

های های علمیه خواهران در حوزهبکارگیری دانش آموختگان حوزه

 فرهنگی و اجتماعی

 های آموزشی و کارگاهی. برگزاری دوره2

 نگی و تبلیغی. انتشار بروشور و جزوات فره3

 های علمی و فرهنگیها و نشست. برگزاری همایش4

 های پژوهشی. فعالیت در حوزه5

 . فعالیت فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی6

 . برگزاری اردوهای فرهنگی ترویجی7

 شماره تماس نماینده منتخبین * شماره تماس تلفن همراه

 آموختگاننفر منتخبین دانش 9بخش دوم: اسامي 



 اند.آموختگان منتخب شدهنفر از براساس رای دانش 9اطالعات  اطالعات عمومي عضو

آموخته باشند و از کادر محترم مدرسه نیز نفرحتماً باید دانش 9این 

 نباشند.

را کلیک کنید. « ثبت اطالعات اعضا»بعد از ثبت هر فرد روی دکمه 

 و در انتها روی دکمه گام بعدی کلیک کنید.

 داری کنید.ری را حتماً یادداشت کرده و نگهکد رهگی

 
 
 

  



 هاثبت شرکت تیسا تیسا لیمراحل تکمتصویری راهنمای : 2پیوست 



















 
 

 
 


